
 

 

توجه: در صورتی که با بررسی ویدئوی آموزشی موفق به حل مشکل 

ساپ از طریق وات در صورت نیاز کرده و نشدید لطفا برگه زیر را مطالعه

 با مدرس مکاتبه نمایید.

 مطمئن شوید پس از هیچ قسمت با شک عبور نکنید!( ها ند تا از عدم وجود مشکل در آن قسمتودقت کنید که تمام جزئیات باید رعایت بش ) توجه: 

ت کنید که در قد لطفا بگید رو ها  نتیجه و بدید انجام ترتیب به با استفاده از یک سیم کارت ایرانسل یا همراه اول ترجیحا رو میکنم عرض خدمتتون که مراحلی

 رو استفاده کنید. 43211و برای همراه اول  43235این مراحل برای سیم کارت ایرانسل عدد 

 

رگوالتور مناسب برای این مورد ) ؟هست نوعی چه میکنید استفاده که رگوالتوری هست؟ چی نوعش و آمپر چند میکنید استفاده که ای تعذیه منبع .0

lm276  یاlm2596 از منابعی که احتمال میدهید خراب باشند استفاده نکنید به عنوان مثال منابع ، آمپر باشد  2حداقل منبع مورد نیاز باید  – می باشد

 2، هرچند که توانایی جریان بیش از و احتمال خراب بودن آنها باالست لید می کنند گزینه مناسبی نیستندتغزیه کامپیوتر که صدای اضافی ازخود تو

یم های برد بردی گزینه مناسبی ماژول استفاده نمایید، سبرای اتصال منبع به  0/5با قطر نزدیک به  ترجیحا از سیم های قوی – آمپر را داشته باشند

 1n5822آمپر را داشته باشد به عنوان مثال  2در سر راه تغزیه از دیود استفاده کرده اید دقت کنید که دیود باید توانایی عبور جریان اگر  –نیستند 

 (مناسب نیست.  1n4001مناسب است اما 

  پایه کردید خریداری آماده ماژول اگر هست کردن ریست برای ماژول در کف 94 شماره پایه sim800lدر ماژول )کنید فکتوری ریست باید رو ماژول ابتدا. 1

RST  یاReset اگر ماژول کنید رها و کنید متصل زمین به ثانیه 1 حداقل رو برد روی .sim800c  خریداری کردید این پایه با پایهPWR_key  ترکیب شده و

یا دارید این پایه  sim808یا  sim900مثل زمین متصل کنید و بعد رها کنید. و اگر ماژولی  ثانیه به 43رو به مدت حداقل  pwoerبرای ریست کردن باید پایه 

 (. ثانیه به زمین متصل بشه 1باید یک حداقل عبیه شده و ت به صورت جداگانه بر روی ماژول Resetیا  RSTنام 

 اگر.  کنید CPOL: 1,2,"43235" دستور ارسال به اقدام بعد و بشند دریافت SMS Ready و Call Ready دستورات که کنید صبر ماژول شدن روشن از بعد. 2

 دستور این در بدید قرار رو 43211 دارید اول همراه کارت سیم

 یکی. بیفته اتفاق میتونه علت دوبه  مشکل در انتن دهی هست و برید به مرحله بعد وگرنه دارید 5از بیشتر  عددیاگر  میزان آنتن دهی رو بسنجید AT+CSQبا دستور  .4

 :بدید انجام رو کارها این حاال.  ماژول خود بخش آنتن در مشکل دیگری و کارت سیم بخش در مشکل

 آنتن اگر. کنید بررسی رو دهی آنتن میزان دوباره ماژول اومدن باال از بعد و (RST پایه با) کنید استارت ری مجددا رو ماژول. کنید خارج رو کارت سیم آ( 

 .کنید بررسی رو آنتن خود کیفیت و انتن مسیر باید وگرنه 4 مرحله به برین داشتید

 بررسی رو دهی آنتن و کنید امتحان 3G یا 2G مثل تر قدیمی نسل های کارت مسی ترجیحا دیگه کارت سیم یک با کنید سعی و کنید عوض رو کارت سیم ب(

 6و اگر بازم آنتن نیومد برید به مرحله   کنید

 ?AT+CREG دستور با این از بعد. 9

+CREG: 0,0 شبکه متصل نیستید هنوز حاال دستور یعنی به  برگردوند 5 یا 1 از غیر عددی دستور این دوم قسمت در اگر و کنید چک 

"AT+COPS=1,2,"43235 

 سیم اگر. و تا زمانی که پاسخی دریافت نکردید دستوری ارسال نکنید کنید صبر پس. بده جواب که بکشه طول ثانیه 120 تا ممکن دستور این. کنید ارسال رو

 بدید. قرار رو 43211 دارید اول همراه کارت

این  .کنید اعالم بنده به رو نتیجه و بفرمایید ارسال رو  ?=AT+COPS دستور نبودید متصل اگر. بفرمایید بررسی رو AT+CREG?  دستور مجددا حاال. 5

ی در آنتن دهی دستور شبکه های تلفن همراه موجود که ماژول توانایی تشخیص آنها رو داره به شما نشون خواهد داد و این یعنی به احتمال خیلی زیاد مشکل

 ندارید.(

 AT+CSDT=1پایه هست این قسمت رو انجام بدید : ابتدا دستور   8سیم کارت رو خارج کنید و بررسی کنید و اگر دیدید سوکت تغزیه ماژول رو قطع کنید و .6

 پایه 8ال کردن تشخیص سیم کارت در سوکت های عف  AT+CSDT=1)رو ارسال کنید و نتیجه رو اعالم بفرمایید. ?AT+CSMINSقرار بدید و بعد دستور 
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?AT+CSMINS تشخیص بودن یا نبودن سیم کارت در سوکت) 

 (نام شرکت سازنده سیم کارت ?AT+CSPN) رو ارسال بفرمایید و نتیجه رو اعالم کنید. ?AT+CSPN.حاال دستور 7

 )رو امتحان کنید. 5و بعد  4رو ارسال بفرمایید و بعد دوباره مرحله  AT+CFUN=1ثانیه دستور  33رو ارسال کنید و بعد از  AT+CFUN=4.دستور 8

AT+CFUN=4  فعال کردن حالت پرواز در ماژول   -     AT+CFUN=1  غیر فعال کردن حالت پرواز) 

 

 

 توضیح دستورات فوق

AT+CSDT=1 پایه 8ال کردن تشخیص سیم کارت در سوکت های عف 

AT+CSMINS? تشخیص بودن یا نبودن سیم کارت در سوکت 

AT+CSPN? نام شرکت سازنده سیم کارت 

AT+CFUN=4  فعال کردن حالت پرواز در ماژول 

AT+CFUN=1  غیر فعال کردن حالت پرواز 

 

 

Atcommandبرنامه شماهایی برای قرار دادن در ن های 

 ) مرتب کردن لیست اولیت اتصال)دستورات رو به همین ترتیب ارسال کنید

 نکته مهم: این دستورات فقط یک بار در ابتدای برنامه به ماژول ارسال بشوند.

AT+CPOL=4 
AT+CPOL=3 
AT+CPOL=2 
AT+CPOL=1 

 
At+copl=1,2,"43235"   

At+copl=2,2,"43211"   

At+copl=3,2,"43220"   

At+copl=4,2,"43270"   

 

 

 

 برای حل مشکل رجیستری

برگردوند یعنی به شبکه متصل نیستید . حاال میریم که به  5یا  1رو ارسال میفرمایید. اگر در قسمت دوم این دستور عددی به غیر از  ?AT+CREGابتدا دستور 

 ماژول به ترتیب زیر دستور ثبت شدن روی شبکه رو ارسال کنیم:

 

1. AT+COPS=0 رت رو تشخیص یده و به شبکه متصل بشه ) پاسخ به این : به ماژول فرمان میدیم که به صورت اتوماتیک اپراتور مربوط به سیم کا

 ثانیه طول بکشه( 120دستور میتونه تا 
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 قابل دانلود می باشد PDFپس از خرید بسته به صورت متن کامل 

 دانلود می باشد قابل PDFمتن کامل پس از خرید بسته به صورت 



 

 

) پاسخ به این کد های زیر برای اتصال به شبکه استفاده میکنیم از یکی ازاگر مرحله قبل جواب نداد حاال با توجه به سیم کارتی که استفاده کردید  .2

 ثانیه طول بکشه( 120دستور میتونه تا 

1. At+cops=1,2,"43235"  اتصال به شبکه ایرانسل 

2. At+cops=1,2,"43211"  اتصال به شبکه همراه اول 

4. At+cops=1,2,"43220"  اتصال به شبکه رایتل 

3. At+cops=1,2,"43270"  اتصال به شبکه رایتل 

5. At+cops=1,0," Iran Taliya"  به شبکه تالیا 

 وصل شدن به شبکه رو بررسی کنید. ?AT+CREGبعد از اون مجددا میتونید با دستور 
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